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NEWSLETTER Nr.28/2021
MODIFICAREA CODULUI MUNCII. SALARIUL MINIM 2022. MAJORAREA VALORII TICHETELOR DE MASĂ.
Modificarea Legii 53/2003 – Codul muncii.
Ordonanța de urgență nr. 117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 951 din 05 octombrie 2021, reglementează sub aspect legislativ
conceptul de "muncă la gri" în sensul definirii acesteia ca noțiune juridică de "muncă subdeclarată" și,
totodată, al sancționării angajatorilor care practică acest fenomen, în scopul de a descuraja asemenea
practici generatoare de evaziune fiscală și de nerespectare a drepturilor salariaților care sunt privați de
stabilirea și virarea la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale a sumelor de bani care li se cuvin.
Astfel Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din
18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
Articolul 15^1, litera d) din Legea 53/2003 – Codul muncii se modifică și va avea următorul cuprins:
d) primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul
contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 105 alin. (1)
lit.c), se sancționează cu amenzi de până la 15.000 RON per persoană identificată dar fară a depași
valoarea cumulată de 200.000 RON.
După articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu următorul cuprins:
Articolul 15^2 În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai
mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate, transmisă autorităților fiscale.
Munca subdeclarata va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 RON per persoană identificată fără a
depăși valoarea cumulată de 100.000 RON.
Articolul 122, alineatul (1) din Codul muncii se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice
după efectuarea acesteia.
De asemenea la articolul 260 alineatul (1) după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul
cuprins
s) încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 166 alin. (1), cu mai mult de o lună, de la
data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă
aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare
persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările
ulterioare.
Prevederile privind sancțiunile intră în vigoare în 15 zile de la data publicării Ordonanței în Monitorul
Oficial.
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Salariul minim 2022
A fost publicată Hotărârea Guvernului 1.071/2021, care prevede că, începând cu 1 ianuarie 2022, salariul
minim brut pe ţară garantat in plata va fi de 2.550 lei.
Astfel “începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (...) se
stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program
normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră”.
Hotărârea Guvernului nu mai prevede și un salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru
personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare cu vechime în muncă de
cel puțin un an în domeniul studiilor superioare.
Așadar, salariul minim brut pe țară se majorează din ianuarie cu 250 lei, de la 2.300 la 2.550 lei. Aceasta
înseamnă că salariul minim net se va majora cu 138 lei, de la 1.386 la 1.524 lei.

Majorarea valorii tichetelor de masă.
A fost publicat Ordinul 1245/902/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa
pentru semestrul II al anului 2021.
Astfel pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, valoarea nominală a unui
tichet de masă nu poate depăși cuantumul de 20,09 lei.
Așadar valoarea nominală a unui tichet de masă crește de la 20,01 lei, cât era până acum, la 20,09 lei.
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